
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Ikan Sidat (Anguila spp) atau yang lebih dikenal dengan eel, merupakan salah satu 

jenis ikan yang sangat populer dibeberapa negara seperti Jepang, Cina, Belanda, Jerman, dan 

Italia karena memiliki rasa yang unik dan tinggi kandungan protein, lemak, vitamin, dan 

mineral dalam dagingnya. Negara konsumen terbesar ikan sidat adalah Jepang, yang 

mengkonsumsi ikan sidat sekitar 120.000 ton setiap tahunnya, sedangkan produksi dalam 

negerinya hanya sekitar 18% (Sasongko, 2007). Sehingga ikan sidat sangat potensial untuk 

dikembangkan dalam suatu kegiatan budidaya yang baik, karena membuka peluang ekspor 

bagi Indonesia. 

Sidat (Anguilla spp) di kenal masyarakat Indonesia dengan nama ikan Gateng, atau 

juga seperti Lumbon. Masyarakat sering menjumpai ikan Sidat di sungai-sungai yang air nya 

masih jernih dan berasal dari sumber mata air. Hingga saat ini pasokan benih ikan sidat di 

Indonesia masih tergantung pada penangkapan di alam. Penyediaan benih yang tertangkap 

dari alam memiliki keterbatasan antara lain sangat tergantung oleh musim, peredaran bulan, 

dan kondisi-kondisi lokal lainnya. Untuk memenuhi ketersediaan benih ikan sidat baik dari 

sisi kontinyuitas maupun kuantitas bagi kegiatan pembesaran masih belum dapat dilakukan, 

hal ini karena ketersediaannya sangat tergantung dari keberhasilan usaha penangkapan di 

alam. Kondisi tersebut berdampak pada semakin intensifnya penangkapan terhadap ikan sidat 

di alam, tanpa diikuti adanya upaya pelestarian, sehingga tidak menutup kemungkinan ikan 

sidat ini akan mengalami kepunahan. Untuk menghindari kelangkaan benih ikan sidat di 

masa mendatang, perlu dilakukan upaya untuk memproduksi benih ikan sidat secara 



terkontrol sebagaimana yang telah dilakukan pada jenis-jenis ikan yang lain (ikan Gurami 

dan ikan Patin). 

 Salah satu kunci yang menunjang keberhasilan budidaya ikan sidat adalah tersedianya 

benih baik kualitas, kuantitas, maupun kontinyuitasnya. Benih yang tersedia dalam jumlah 

yang melimpah tetapi kualitasnya rendah akan memberatkan pembudidaya ikan karena akan 

meningkatkan biaya operasional yang menyangkut pemberian pakan. Masalah kualitas dan 

kuantitas akan menjadi kompleks apabila upaya penyediaannya tidak kontinyu. Ketersediaan 

benih merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan budidaya ikan sidat. 

Beberapa metode yang terus dikembangkan diantaranya pengaturan padat tebar yang 

optimum untuk pertumbuhan dan sintasan ikan sidat. Kelebihan dari pemeliharaan dengan 

padat tebar tinggi antara lain dapat menghemat lahan, selain itu energi gerak ikan sidat dapat 

digunakan untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhan ikan sidat menjadi lebih cepat. 

Disamping itu kekurangan dari pemeliharaan ikan sidat dengan padat tebar tinggi yaitu dapat 

menurunkan kualitas air, sehingga pergantian air harus sering dilakukan.  

Ikan sidat fase fingerling adalah benih ikan sidat yang berumur sekitar 4 - 6 bulan dari 

saat telur menetas, berukuran berat 2.5 – 4 gram dengan panjang 100 – 120 mm (Sarwono, 

2010). Pada fase ini ikan sidat sudah berwarna kecoklatan atau gelap. Oleh sebab itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji padat tebar terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan 

sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh padat tebar terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan sidat 

(Anguilla spp) pada fase fingerling? 

 Pada padat tebar berapa yang memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan dan 

sintasan ikan sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling? 



 

1.3.  Tujuan 

Berdasarkan kondisi diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Untuk mengetahui pengaruh padat tebar terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan 

sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling. 

 Untuk mengetahui padat tebar berapa yang memberikan hasil terbaik untuk 

pertumbuhan dan sintasan ikan sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling. 

 

1.4.  Sasaran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

khususnya para pembudidaya ikan sidat mengenai padat tebar yang optimum untuk 

menunjang pertumbuhan dan sintasan ikan sidat. 

1.5. Hipotesis 

H0: Diduga padat tebar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan 

sidat (Anguilla spp) pada fase fingerling. 

H1: Diduga padat tebar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan sintasan ikan sidat 

(Anguilla spp) pada fase fingerling. 

 

 


